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MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA 
(BSM/UPF-ICAB) 

 

LITIGACIÓ CIVIL AVANÇADA 

 
Trimestre: Tercer 
Crèdits: 4ECTS 
Hores de dedicació de l'estudiant: 100 hores (24 hores de docència) 
Llengua de docència: castellà 
 
Docència: les sessions s’impartiran en remot. Si la situació sanitària ho permet, tan 
aviat com sigui possible es retornarà a la docència 100% presencial a la seu de 
Balmes/Rosselló. 
 
Coordinador: Dr. Jaume Solé 
Contacte: jaume.sole@upf.edu 
 
Professorat: 
 

• Jaume Solé. Professor Titular de Dret Processal de la Universitat Pompeu Fabra 
• Berta Pellicer. Magistrada Jutjat Mercantil de Barcelona 
• Patricia Brotons. Magistrada Jutjat Primera Instància Barcelona 
• Juan Garnica. Magistrat-President Secc. 15ª AP Barcelona 
• Jordi Segui Puntas. Magistrat del TSJ Catalunya  
• Luis Rodríguez Vega. Magistrat Audiència Provincial de Barcelona 

 

1. Presentació de l’assignatura 

L’assignatura Litigació Civil Avançada pretén aprofundir en els continguts i les 
característiques del procés civil que s’estudien a la assignatura troncal Litigació Civil i 
Mercantil, que s’imparteix al primer trimestre del Màster. 

El procés civil regulat a la Llei d'Enjudiciament Civil 1/2000, de 7 de gener, apareix com 
a l’eina adequada per resoldre les controvèrsies pròpies de l’ordre jurisdiccional civil. 
Sobre la base de les actuacions escrites pròpies del període d’al·legacions, tant en seu 
d’audiència prèvia, com en fase de judici, la oralitat i la immediació adquireixen un paper 
protagonista. Per això, donant per sabuts els aspectes generals del procés civil analitzats 
a aquella assignatura troncal impartida al primer trimestre, aquesta pretén analitzar 
aspectes més puntuals de la dinàmica processal civil, posant en pràctica els continguts 
del temari general i abordant amb més detall matèries en concret. La participació de 
l’alumne serà essencial, tant exercitant les pràctiques que es proposaran en la dualitat 
de rols assignats, com intervenint en les sessions que impartiran experts en la matèria.  
La revisió de totes les fases de la primera instància, així com els recursos ordinaris i 
extraordinaris, mesures cautelars i processos especials, seran les matèries sobre les que 
versarà el temari de l’assignatura. 
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2. Competències que cal assolir (segons RD 775/2011) 

E1. Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements 
acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten 
els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos 
encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en 
les funcions d’assessorament. 

E3. Conèixer i ser capaç d’integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels 
sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals. 

E10. Desenvolupar destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la 
defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels àmbits diversos de 
la pràctica professional. 

E11. Saber desenvolupar destreses que permetin l’advocat millorar l’eficiència de la seva 
feina i potenciar el funcionament global de l’equip o institució en què la porta a terme 
mitjançant l’accés a fonts d’informació el coneixement d’idiomes, la gestió del 
coneixement i l’ús de tècniques i eines especialitzades. 

E13. Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències 
jurídiques, en atenció al context i al destinatari a què vagin adreçades d’acord en cada 
cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit jurisdiccional. 

E14. Saber dur a terme treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris. 
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3. Continguts, programació i professorat 

GRUP 1 
 

  

Sessió Dia i hora Professor Matèria 

1 7/04  (18.30-20.30h) Jaume Solé 
Berta Pellicer 

Presentació assignatura. 
Actes preparatoris del procés. 

2 14/04 (18.30-20.30h) Jaume Solé 
Berta Pellicer Període d’al·legacions  

3 21/04  (18.30-20.30h) Jaume Solé 
Berta Pellicer Període d’al·legacions 

4 22/04  (18.30-20.30h) Jaume Solé 
Berta Pellicer Període d’al·legacions 

5 28/04  (18.30-20.30h) Jaume Solé 
Juan Garnica L’apel·lacio civil 

6 29/04  (18.30-20.30h) Jaume Solé 
Berta Pellicer L’audiència prèvia 

7 5/05  (18.30-20.30h) Jaume Solé 
Berta Pellicer 

L’audiència prèvia 

8 13/05  (18.30-20.30h) Jaume Solé 
Berta Pellicer 

El judici oral 

9 19/05  (18.30-20.30h) Jaume Solé 
Jordi Seguí 

El recurs extraordinari per 
infracció processal i la cassació 

civil 

10 20/05  (18.30-20.30h) Jaume Solé 
Berta Pellicer El judici oral 

11 26/05  (18.30-20.30h) Jaume Solé 
Berta Pellicer Execució  

12 27/05  (18.30-20.30h) Jaume Solé 
Berta Pellicer Execució i constrenyiment. 
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GRUP 2 

 

4. Avaluació 

SISTEMA D’AVALUACIÓ CONTINUA I EXAMEN ORAL 

La nota final d’aquesta assignatura pren com a base la avaluació continua, que 
correspondrà a les activitats fetes durant les sessions a classe, amb especial rellevància 
respecte de les intervencions orals a classe. Els alumnes que vulguin millorar nota podran 
presentar (voluntàriament) un treball al final del curs sobre una de les matèries tractades 
a classe, l’extensió del qual no podrà de ser superior a 10 fulls.   

Sessió Dia i hora Professor Matèria 

1 8/04 (16.30-18.30h) Jaume Solé 
Patricia Brotons 

Presentació assignatura. 
Actes preparatoris del procés. 

2 14/04  (16.30-18.30h) Jaume Solé 
Patricia Brotons Període d’al·legacions 

3 21/04  (16.30-18.30h) Jaume Solé 
Patricia Brotons Període d’al·legacions 

4 22/04 (16.30-18.30h) Jaume Solé 
Patricia Brotons Període d’al·lagacions 

5 28/04  (16.30-18.30h) Jaume Solé 
Patricia Brotons Periode d’al·legacions 

6 29/04  (16.30-18.30h) Jaume Solé 
Patricia Brotons L’audiència prèvia 

7 5/05 (16.30-18.30h)  Jaume Solé 
Luis Rodríguez 

L’apel·lació civil 

8 13/05  (16.30-18.30h) Jaume Solé 
Patricia Brotons 

El judici oral 

9 19/05  (16.30-18.30h) Jaume Solé 
Jordi Seguí 

El recurs extraordinari per 
infracció processal i la cassació 

civil 

10 20/05  (16.30-18.30h) Jaume Solé 
Patricia Brotons El judici oral 

11 26/05  (16.30-18.30h) Jaume Solé 
Patricia Brotons Execució  

12  27/05  (16.30-18.30h) Jaume Solé 
Patricia Brotons Execució i constrenyiment. 
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Sistema de recuperació: els alumnes que no superin la avaluació tindran l’oportunitat de 
fer un examen oral sobre els temes tractats a classe, dintre del període previst pels 
exàmens de recuperació. 

 

5. Textos legals i bibliografia recomanats 

5.1. TEXTOS LEGALS 

- Llei d’ Enjudiciament Civil (L 1/2000, de 7 gener) 
- Llei Orgànica del Poder Judicial (LO 6/1985, 1 juliol) 
- Llei d’ Assistència Jurídica Gratuïta (L 1/1996, 10 gener) 

5.2. BIBLIÒGRAFA BÀSICA 

- ASENCIO MELLADO J.M., Derecho Procesal Civil, Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, 494 
pàgs.  

- CORTÉS DOMÍNGUEZ V., MORENO CATENA V., Derecho Procesal Civil, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2020, Tomo II, parte especial 319 pàgs.  

- ORTELLS RAMOS M., con (JUAN SÁNCHEZ R., BONET NAVARRO J, BELLIDO PENEDÉS R., 
UCARELLA GALIANA LL., MARTÍN PASTOR J., CÁMARA RUIZ J, MASCARELL NAVARRO J.), Derecho 
Procesal Civil, Aranzadi, 2020,1114 pàgs. 

 


